
CORUMBÁ, 24 (A. 'N.) O GENERAL' EURICO GASPAR DUTRA RECE·

BEU O SEGUINTE TELEGRAMA DO VICE.PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
. .

.

,
. '\.

SR. NERÊU RAMOS: .�

"TENHO A HONRA ,DE COM�NICAR A VOSSÊNCIA, QUE FOI

COM PATRIOTICA EMOÇÃO ,QUE ASSINEI, HOJE, O ATO' QUE O

INVESTE NO PôSTO MILITAR QUE LHE COMPETIA PELOS GRANDES

SERVIÇOS AO EXÉRCITO NACIONAL, P R E S T ADOS
INEXCEDíVEL E EXEMPLAR DEVOTAMENTO' AO

INTERÊSSES" .
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O galã da peste suína... Ato auspicioso
,

.

o fato da promoção do gene-
V ral Eurico Gaspar Dutra, pre-

Hoje, conforme prometemos na nossa nota anterior, nos deteremos claro Presidente da República,
um pouco na apreciação do discurso do nosso ilustre correligioná'[io ao pôsto de General de Exér-

Deputado Waldemar Rupp, na parte em que, dizendo-se 'estribado e'21 cito merece mais que o registo

informações recebidas, o ilustrado parlamentar divaga em tôrno de Ia- comum aos acontecimentos,
tores os mais variados, na ânsia' «le tentar justificar o produto da sua ainda que marcantes, da vida

imaginação: o inSucesso da 'campanha de combate à Peste Suina, bem' social e política do país. Faz

como o quadro dantesco que pintou em torno dela, de morte, miséria : se com o ato justiça ao va-

e desolação, verdadeiramente impressionante. 'loroso Soldado a quem, como

Mas, como o fim justifica os meios e o nosso ilustre corr-elígiouá- cidadão, coube r-ecdnduzir ao

rio objetivava unicamente tirar desforra do seu fracasso em um caso .reg.i�e de �e)Jresentação 'lfupu-

particular, a respeito do qual alimentava c ainda alimenta pretensões .lar"a Nação Brasileira. Chnfe-
absurdas, que lhe importava que usasse dêste ou daquêle argumento? O ré-se, daquele modo, ao nobre

-

tempo era fator primordial para a consecução dos seus desígnios e o e ilustre chefe do Exército Na-

importante era fazer barulho pela Assembléia··é pela imprensa, conca- cional o prêmio a que, de há

tenar -algumas frases de efeito e concluir desmoralizando o Serviço de muito, fazia jús, pela extraordi-

Combate à Peste Suina. nária soma de serviços presta-

o que estava em jÔ'gü ·era o confôrto pessoal de, um amigo, o desejo dos à Pátria e às fôrças arma-

• obstinado de se sagrar vitorioso numa luta inglória, só pelo simples das.

desejo de vencer, embora prejudicando a coletividade. Como militar, o honrado ge-

Sim, era isso mesmo. Os seus velhos correligionários aí estavam e neral de Exército Eurico Gas-

era mister derrotá-los, dar-lhes uma demonstração de valor pessoal. E, par Dutra tem a amparar-lhe

depois, Maquiável não doutrinava que todo o cidadão que ascende a o mérito excepcional uma fo-'

uma alta posição deve iniciar a derrubada dos que o ajudaram a subir? lha de serviços dignifcadora
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Feitos êsses reparos, entremos no discurso 'do nosso ilustre corre

ligionário: "não há, pois, tempo a perder. Entretanto, para intensifi

cação e ampliação do combate ao mal, necessário se faz que, prel imi- '.

narmente,- saibamos ao certo, quais os fatôres -que determinaram o seu

progresso, despeito dos esforços daquêles que vêm tenta;;<lo debelá-lo".·

Não foi o de quem tem pressa, mesmo de quem afirma que não há

tempo a perder, o caminho trilhado pelo nobre. parlamentar.
S. Excia. pedindo, como pediu, por' intermédio de um Poder que

não tem poderes para fazê-lo, a exibição de documentos que "adivinhou"
estarem na Inspetoria Regional e, solicitando de seus pares telegrama
ao Sr. Ministro da Agricultura, nada mais fêz do que demonstrar que

está percorrendo o .caminho dos que não têm pressa numa solução sa

lutar da questão. Pressa, apenas, em lançar a confusão e mantê-Ia o

maior tempo possiveI. ,

Se S. Excia. houvesse solicitado êsses mesmos documentos direta

mente à Inspetoria Regional, tê-los-ia obtido em muito menos tempo
. que aquêle que gastou em pronunciar o seu discurso.

Não obstante a "mancada" do nobre deputado no tocante ao Poder

que escolheu para obter da Inspetoria cópia de documentos que "sabe"

existir na mesma, ternos certeza absoluta de que estão' á sua dsiposição,
não 'só os pedidos, como todo o arquivo daquela Repartição, .indepen
dente de qualquer formalidade mais complicada e morosa.

A respeito, outra não tem sido e. nem será daqui por diante a orien

tação do atual Inspetor que, tranqüilo .pela sua superior conduta e ma

neira superior com que dirige o Serviço, não faz segrêdo dos suce�sos
ou insucessos da tarefa que lhe pesa sôbre os ombros.

Diz, em prosseguimento, o representante do nosso pártido, que:

"pelas inf.ormações que tem, os fatôres do progresso da Peste Suina são

os mais diversos: ora se diz que parte das vacinas fornecidas pelo Ser-v
viço foi imprestável, quer _ pela dosagem, quer pela perda d'e seu poder Iimun.izante em face ·da ausência de cuidados técnicos na sua embala

gem e transporte; ora se diz que os vacinadores são incompetentes, ma

nejando a seringa sem os requisitos científicos; ora se diz que a recusa

do produtor "em vacinar seus porcos é a causa da propagação dos fócos;
ora é o Prefeito que faz politicagem com a vacina, impedindo ou demo

rando o seu.uso pelo adversário; ora a falta de técnicos ou de medtca

l!Ilentos destinados ao combate do mal. 'Enfim, penso que devemos ouvir,
an,tes de tudo, a palavra do próprio Serviço de Defesa Sanitária Animal

Continua na 3a pág
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de sua pessôa, de seu amôr às

arnl a-s, de sua dedicação à clas

se e de sua perfeita integração
no sentido e na função do Sol

dado ..
Homem de bem, espírito cul

to e caráter disciplinador e

construtivo, o general Gaspar
Dutra é bem a personificação
do equilíbrio, da .sereuidade e

da ordem, que são virtudes co

muns às legitimas expressões
da classe.

Consigna-se-lhe, entre os as-
.

sinaláveis serviços com que,

desde há longos anos, vem con

tribuindo para ª defesa nacio

nal, a organização da Fô'r� Ex

pedicionária, que, em campos

europeus, representou brava
mente o poderio militar (lo Bra

sil ao lado das causas que se

vinculam à elevação espiritual
dos povos e-à dignidade huma

na. O processo da mobilização,
no período preparatório da nos-

ti
-

d
I

sa par icrpaçae arma a no con-

flito mundial, a todos surpreen

deu, pela eficiência técnica nê

le demonstrada. O treinamento,
a 'seleção, a remessa de tropas,
- tudo se fez com admirável

previdência, o que situou o Bra

sil entre as nações que de me

lhores possibilidades dispõem
para a rápida e perfeita orga

nização <le sua defesa territo
rial ou desagravo de sua sobe

rauia politica. O general Euri
co Gaspar Dutra, por tudo isso,

IDiscursó do Presidente Outra
ii Corumbá, 24 (A N.) - Por oca

sião do jantar ontem oferecido pelo
presidente Eurico Gaspar Dutra ao

presidente Enrique Hortzog, da Bo-.
livia, no Grande-Hotel desta cidade,
o sr. Raul Fernandes, ministro das

Relações Exteriores do 'Brasil, pro
nunciou o discurso do qual destaca
mos o seguinte:

- "Nossas relações de arnisade
datam de mais de um século. Elas
começaram já, com caráter oficial,
no remoto ano de 1831, quando o

govêrno imperial despachava para
a Bolívia o seu primeiro plenipo
tenciário.
O nosso Antônio Gonçalves Cruz,

na velha Chusuisaca,_ e o vosso ge
neral Mariano Armaza, no Rio. de

Janeiro, seriam os pioneiros da obra
de aproximação que então se inicia-

vemos a sabedoria de' resolvê-las
como visinhos que se estimam e se

respeitam. Nas palavras que V.
Excia. e o senhor presidente Gas
par Dutrapronunclaram ontem, em
Reboré, acentuaram ambos alguns
dos alcances práticos do Brasil-Bo
lívia e seu papel, já como instru

mentos de intercâmbio dos produ
tos da nossa economia.
Já se disse que a Bolívia 'é "terra

de contactos". Linheira com três
vertentes do continente sul; tributá
ria das bacias fluviais do Amazonas,
do Prata e dos rios que vasam

.

no

Pacifico, vê-se que a própria geo
grafia lhe fixou seu destino, que é
o de viver em paz.
Seus' contactos com o Brasil ja

se não limitam à linha das frontei-
ras comuns.

Esta obra'grandiosa desmente a

Essa obra, na qual trabalhariam ironia daquela "Poesy de Railways"
uma esplêndida linhagem de gran- com que certo correspondente las

sificava para uni jornal de Nova
Iorque, o plano das ligações ferro
viárias que um grupo de engenhei
ros norte-amer-icanos traçaram para
a Bolívia, por encargo do vosso ge
neral Montes. Ela é fruto do pro

fl" - - - - - - - - - - - - - - - - - _. _. - -..., pósito que há muitos anos nos ani
'"t�;ii· a; ·s�; -;; -ii'tdicid;;

h

pai; lua a trabalhar juntos, bolivianos e

quase unanimidade das cor ren- brasileiros, em nosso interêsse reci-
tes eleitorais para o cargo de

reco e em proveito commu da
,Magis�rado supremo da Naçãov .> América.
quando, restabelecida a paz, Esta vive

va.

des agentes diplomáticos, evoluiria
e. se consolidaria ao longo duma

mesma linhagem de constância, de

que é, a �narca da, nossa nmisade. e
.

o segredo da sua duração.: Se houve
entre nós algumas dificuldades, ti-

era mister restaurar, dentro dos

quadros democráticos, a estru
turação jurídica do país.
Deu, pois, à sua Pátria, um

inestimável saldo de esfôrços,
de atuação inteligente e dinâ

mica, e de grande e profundo
patriotismo. Deu à SUa classe,
dêsse modo, o máximo de seu

.devotamento à brilhante carrei

ra das armas, em que, agora,

galga mais uma posição, que

lhe assenta làs qualidades 'de

soldado eminente: é General de

Exército. (I

Cumpre, todavia, quanto ao

1110SS0 orgulho de Brasileiros,
filhos de Santa Catarina, frisar

hoje os momentos de

apreensão e de ansiedade que afli

gem o mundo e nos impõem impe-·
rativamente o' dever de nos unir
mos para sobreviver. A consciên
cia dessa necessidade comum já nos,

levou a Petrópolis e Bogotá, onde
convencionamos novas regras de
convivência pacifica e aceitamos o

compromisso de nos defender mu

tuamente e manter a ordem política,
civil e politica que herdamos de'
nossos maiores.
Ao nobre pais que V. Excia. tem'

a fortuna de governar coube U11l

duro quinhão na conquista de tais

bens, que são hoje patrimônio da
América. O seu passado, a sua ri

queza e a sua geografia ditam a SUai'

grande missão no continente.
Sabemos todos que ajudado por

um� equipe de colaboradores erni

nentes, V. Excia, se acha à altura"
de . tão

-

sérias responsabilidades e·

trabalha com inteligência para en

caminhar a Bolívia aos seus altos:
destinos.

Com os melhores augúrios para'

que V. Excia. logre todo o êxito em

tão' nobre tarefa, tendo a honra de'
formular, em nome do senhor Pre
sidente. Eurico Gaspar Dutra, do.
povo do Brasil e em meu próprio
nome, 'os melhores votos pela COllS"

I tante prosperidade da Bolívia, pela'
felicidade do seu 'povo e pela feli:"·
cidade pessoal do seu digno presi:"·
dente,.

circunstância bastanteuma

auspiciosa para a. nossa terra:

a de haver sido a de...um ilustre

Catar inense a mão que assinou

o ato da promoção do preclaro
militar e preeminente cidadão
da República. Foi o Vice-Pré

sidentê Nerêu Ramos, certa

mente felicitando-se pela grata
oportunidade que o seu destino

de homem público lhe propor

cionou, quem, com mãos insus

peitas, porque honradas e fir

mes, decretou a elevação ao

pôsto de General de Exército do'

inclito Presidente Eurico Gas

par Dutra; Nêsse gesto, concen
trou todo o sentir da alma bra

'sileira e todo o desvanecimen

to das nobres c.lasses armadas

do Brasil, a cuja precípua e

magnífica função no concêrto
das mais honrosas. instituicões

nacionais, em tô.dos os ��pos
e em tôc]as as situações, pres

tou, com ·verídico entusiasmo

cívico, integral e inalterável S6-
lidariedade.

Associando-se às homenag·ens a'
memória do Duque de Caxias, pu-'

trono do Exército Nacional, "\ rr-

dação e oficinas d'O Estado n ao

trabalharão hoje, motivo porr=re es-·

ta folha não circulará amanhã;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANATR - 10,40 � Norte

vARIG - 10.40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL ..:_ 13,55

Norte

Terça-feira
:1\ 10,40-Norte

l:1<�l'1I0 DO SUL - 12,00
Ncrte ...

VARIG - t2,30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO Do SUL - H,OO

Norte
NARIG - U,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG -'12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL 15,30 -

eul
'Se:rta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
. Norte

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
P�NAIR � 13,50 - Sul

'Sábado
VARI;G - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

'Norte

,.DQmingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
PANAIR 13,50 Sul.

-----

Isaar Camargo

IJesus
se obedecer aos seus ensinos

ENGENHEIRO CIVIL
Se a oração é, como já se afir- e cumprir os seus designios. 'Aviso aos srs. interessados que,..

H d
mou, um mecanismo cientifico, de- O oração só será eficiente se fôr

tendo regressado de sua viajem aos.orario as empre ... ve ter a suas leis, pois não se con- subord inada à vontade de Deus.
Estados Unidos da América do Nor

.l cebe nenhum fenônieno sem lei. \Na oração modêlo, a pérola das
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

sas rodoviarias Essas leis estarão formuladas nas orações, Jesus deu o quadro dentro; cha Amaral reabrirá seu escritório>
condições para a eficiência da do qual ficar as orações a se- CRua Presidente Coutínhc n. 22) ...
oração, rem apresentadas a Deus. Uma

nos primeiros",dias de agôsto, espe-
.

A primeira condição fUl�dámeI1tal de suas. petições submete to- rando continuar a merecer as espe-.
para a eficiência da oração é que das as outras à vsntade de ciais atenções de seus amigos e'

ela deve ser feita com fé. ni: "Faça-se a tua vontade e não a clientes.
Está escrito nos Evangelhos: "E minha". Significa isso que, por íg- Pedro Medeiros, Auxiliar

tudo o que pedirdes na oração, norância ou Úaqueza pedimos a
•.....

'
,

crendo o recebereis. Não se conce- Deus alguma coisa que no seu juizo
be que uma pessôa peça uma coisa não é para o nosso hem ou para

sem a esperança de que vá rece- a sua glória, tal suplica fica consi
bê-Ia. derada inexistente. Se um pai não

Se�ldo a fé o órgão natural das dá ao filho uma cobra em lugar de ROMA, 23 (U. P.) -' o Comtnforrrs

I
'1
Dl'

.

t bé
-

dará b a inaugurou seu "Congresso extraordiná-·
re ações éntre eus e o romerrs, a peixe, am em nao ara a co r

r·
rio" no antigo e .bern guarnecido Círcu-

S a falta exclui a possibilidade de ainda que I la peça. Quanto mais o
lo do desaparecido partido fascista, em'

receber bençãos, assim como a fal-' nosso Pai celestial... 'I'rieste, para organizar um partido pró-'
ta de olhos impede a visão das coi- A perseverança é também condi- Stalin·e ant.í-T'Itó. Nenhum jornalista que'

sas. Do' ponto de vista de Jesus, a ção da eficiencia oração.
' não pertencesse aos jornais considerados;

•
.

"seguros" foi admíttdo ao conclave. O I

resposta à oração é um direito dos ,Jesus contou uma parabola em vespertino -n Lavoratore" absteve-se de."
filhos do Pai celeste; mas a fé é que um juiz não queria.atender aos lJUblicar nome algum dos componentes

condição dessa relação e dêsse di- justos reclamos de uma viuva po- da mesa do congresso, mas em vez dls-
. - 50 publicou um,a longa ílsta de "presi-reito. E O sinal da fé é a esperança bre. Foi, entretanto, de tal manei-

dentes honorários", que começava com o-

inabalável de receber o que pediu. ra importunado, que o incômodo de marechal Stalin e terminava com o ex-

"A fé é O fundamento das coisas não a atender tornou-se maiot do. chefe do estado maior iugoslavo, gene-'

que se esperam e a prova das que que fazer-lhe a justiça'. E despa- ral Johanovích. Não foram admitidos os';

.

I
delegados partidários de Tito, da Eslo·-

se não vem".. chou-a.
venia.

Outra condição fundamental para A lição é' que o fato de não ser-
, • • •• •••• •• • •••••••••• , ....

que haja oração eficiente é que se- .rnos atendidos imediatamente não

\.ja feita 'em nome de .Jesus. Signi- deve levar-nos a deixar de orar.

fic-a isso que na oração devem seç ,Devemos ao contrário ser per,sis-
invoca.dos os direitos que a pessôa tentes.

..

adqtúriu a' sua união com Cristo Parece que às vezes Deus se re

pela fé. Por meio d'essa união os cusa a atender aos pedidos de seus

'crentes se tornam membros do cor- filhos. Mesmo na demora, porém,
po de que Cristo é 'a cabeça, e po- o' seu coração paternal palpita
dem por isso mesmo participar dos I aguardando apenas a hora convc

méritos de Cristo e tahlbé�l de sua II�iente para .nos dar a benção dese

autoridade. Não sendd assim o ho- jada.
m�m perde todo e qualquer direí-I Vêzes há e111 que não estamos em

to, porquanto Jesus Cristo é "o úni- condições de receber a benção im

co mediador entre Deus e os ho- pIorada. Deus só nos vai dar o pão
meus" segundb diz a Bíblia. quando se.ntirmos a fome necessá-

Se os homens só são elev.ados à ria para recebê-lo. Deixar de orar

categoria de filhos de Deus median- será tirar .a Beus a oportunidade de
te o sacrifício de Cristo, só por sua nos dar a bençao que necessitamos

mediação é que os homens se po-· e que Êle quer conceder-nos.
dem aproximar ode Deus. "Tudo o I Se_ estas condiçõe� forem satisfei
que pedirdes em meu nome, Eu o tas, teremos a eXJleri�ncia da ora-

farei". ção atendida. A técnica é simples,
O h<)me111 só pode, entretanto, maravilhosa e eficiente.

aprese4tar-se ao Pai em nome de Vale a pena experimentar.

SEGUNDA·FEIRA
Expresso São CislóvAo - 1Agun.

7 ho-ras.
.

Auto-Viaçl10 Itaja! -. Itaja! - 16 h0-
ras...
Expresso Brusquenae - BrullQue -

16 horas.
-

Expresso Brusquense - Nova �nto
- 16,30 hor-as.
Auto-Vtação Catarlnense - .JoinvUe

- II horas.

Auto·Vlação Catarlnense....;, CUritdba
- 5 horas, I

Rodoviária Sul'Brull - POrto .Alegre
- 3 horas.

.

Rapido Sul-BrasUelro - Jomvu. -
.

ás 5 e 14 horas.
TIDRC;;�·FElIU

I Au"to-Vla�o Catai"fnenee - pôrto .Ale.
gre - 6 horas.
Auto·Viaçlk> Catarlnerute - Curitiba

- 5 horas
Auto·Vlação CatarlneJlH .Joln'Y1le

- .e horas.
Auto·Viação Catarinen.. T1JbaI'lo
-' 6 horas.

·

Expresso S40 Crlfió.,lo - IAcu.na :-
7 horas. ,

· Emprêsa Glória - lAC\IIla - 7�
• 6 y,. hocas. '

Expresso Brusquenae - Bl'uIlClU. -
16 horas.
A''lto·Viação ltaja' - Iujal - 11 )lo.

ras,
I Rápido Sul Bl'asllelro - Jom.,U. - ..
II e 14 horas, .

.

QUARTA·FElU .

Auto·VlaçAo catarln_ Ouritlba
,
- II horas.
Auto·Viação Catarln!<nse Join.,1.le

- II horas.

Auto,Viação Cata.rlnenM Lr.J'UII8
- 6,30 horas.

.

Rápido Sul BrasUelro - JoInvll. - ..
II e 1� horas.
Expresso Slio Cristo.,.o -- Lacun.

7 horas.
Expreseo Brusquenn - Brueque

16 horas.
I

Auto-VlaçAo Itaja! - Itajal - UI h0-
ras.

.

Expresso Drusquense Nova �nto
- 16,30 horas.

· Rodoviária SUl Brasil - POrto .Alegre
- li horas.

QUINTA·FEIRA.
Auto ..Vlação Catarinense POrto

Alegre � 6 horas.
Auto·Vlação Catarlnense Curltt�

- 5 horas.
Auto-Viação Catail'inenae .Joln.,Ue

- e horas.

Auto·Vlação Catarlnense TUibarAo
- õ horas.
Auto·Vlação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Crlstovl1o - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - fi 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquenee - Brusqu. -

t6 horas.
Auto·Vlação Itaja! - Itaja! - 16 ho

ras.

RápidO Su} BrasUêlro - Joln.,Ue - la
5 e 14 horas. I

'Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - és
- 6 horas.

SEXTA·FEIRA
Rodov1árla Sul Brasil - POrto Alegre

- li horas. .

Auto·Viação Catarlnense Qlr1t1ba'
- 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense

,- 6 horas.

Auto·Vlação CatllrlnenH - LI;l&'Ulla
- 6,30 horas.
Expresso São OristovAo - Laguna -

7 horas.
Auto·Viação ltajaf - Itaja! - HI ho

ras.

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Bragllelro

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarlnense - Curitiba

JOlnvile

\ o VA.LE »G ITA.JAJ
ProeUHm .a A.�e.ela

PrOgre81O,
LIVRARIA 43. I.JV1L\lt.U:

ROSA

Brusque

JOlnvile

Auto·Vlaçlio
- 5 hora,s. ,

Rãpldo Sul Brasileiro - Joln.,Ue _;

às 5 e J 9 ,horas.
- II horas.

.

Auto·Viacão Catarinense.,... .Jolnvile.
- 6 horas.
Auto·Viação Catarlnense

- 6 horas .

Exnr'lSso Slio Orlstovl1o - Laguna
7 horas.
Expreseo Brusquense - BnIlIqu.

14 ho-ras.
Auto·Vlaçlio Itaja! - Itaja! - 13 ho·

raso

Expresso Brusquen·se - NQ.,a Trento
- 9,30 horas.
Expresso'Glória - Laguna - ti 1/2

e 7 1/2 horas.

Tubarlo

IV.
S. deseja cooperar na grande 'Obra social de recuperação

dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei.:.
xando seu nome na lista de VolQntÚios da Ação Social Uat�ri-

.

I!lense, em pOder desta redação.

BOM, NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rerIda
�,.rta de 1fi)·J. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informaçõss nesta rerla,ção.

eficiência da or'il�ãoCondivões para

'Relojoaria Progre'iSO
de jUGEND 8P FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou t�legrama e pague
sóm�nte quando. receb�'r.

.�

Publica relação dos come:rciantes e inàustriais com seus ende-

M. 4 cr$ 220.00
MARelo CONDOR

�aixQ d. niqueI fabricação
italiana

Altura 9 cm.'
N 4 A' cr$ 240,00 _

O melmo cam r.petição.

N 16 cr$ 250,00
Su;".a marca Milo. montado
em 6 rubi.. MOltra!ilorel d.
diversol core•. Caixa de niqueI

N. 16-10 cr$ 250.00
O m••mo com vidro grO.IO

Marca Weliga

Nanai relogiol .ão cfaompatlhadol dOI r ••p.cUvo. c.rtiticadol
d. garantia.

PEÇAM-NOS QATALOGOS •• ENVlAMQS GRATIS
, JUCEND & FILHO

Curitiba - Proça Tiradeatn 260,- Paraná

Guia ,do Paraná
reços.

·Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina.

'

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - CuriHbá.

. '

Escrítório Técnico
Cid Rocha Amar.al

Congres�o do
Comíntorm

Quando se forem a. d&-oD'
agudas após cada refeição e d_
pareçam os a.rdore. causado. peIcl>
excesso de ácido no estomago, _
Bim como a azia, que ê um verda.
deiro iVexame social, torna-.. •
vida novamente aprazíveL

Porque continuar a Boher i>
A primeira d6se do saboroso c�
Digestivo De Witt. dti alivio ime·
diato. Este afamado produto res.
tabeleeerá em pouco tempo a função>
normal de seu aparelho digestivo,
de maneira suave e p.l'0porcion.'
alivio com a primeira d6se.

r:J]J' Pe9a na Farmacia o •

(�l!V()7De IfIlft'
• • OI' .

Levados para o oésto
'centenas de subor
dinados ao govêrno
militar americano
FRANCFORT, 23 (U. P,)
O g'overnador mililar da zOn�

norte - americana na Alemanha,.
general Lucius Clay, evacuou

de Berlim centenas de �ubordina-
dos . ao .gu\'êrno militar, le-'

,vando-cis para a zona norte-
americana onde se ac·havam há,
Lrês uuos.Ao desaparecer o me-

canismo das quatro potêmcias
em B"€rlim, Cla5' red'uzi,u o pes
soa I norte-americano nessa ci-'
{jade a 600 pessôas, ou

_
seja,.

menos d'e uma quarta parLe das·
duus mil e seiscentas .que pres-'

.'

tarol 'serv,iços de diversa' natu
reza. A transferência do pes
soal pal'a o oeste da Alemanha'
foi decidida ·na é'poca e-m qUe"'
havia: mais otimi·smo acêrca do

gd'Vêrno' quadriparti t� da Alema
nh3i.
••••••••••••••••• 0.0 ..

VENDE-SE
Um bonito grupo esLufado com·

do três peças e mesinha de centro,.
completamente novo. Ver á rua

Almirante Lamego 9 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTA.f'O Quarta.fel,a 25 ft Agoslo de '948 3

.SÁBADO DIA 2&. ·SOIRÉE. INíCIO ÀS 21 HORAS. ÀS 23 HORAS� APRESENTAÇÃO DA CANTORA DA FAMA MUNDIAL
._- .MAJA, KASSEL_ .._ COM ESPLÊNDIDO REPERTóRIO. RESERVAS DE MESAS À CR$ 30,00, A CONTAR DE ,HOJE NA

.
.'

SECRETARIA DO CLUBE
�------------------���-

O galã da peste saína ,..
'«pequeoü 6ra-

para, em seguida, objetivarmos as providências que se fizerem acon- méuca Lenne»
selháveis, ao alvédrio de V. V. Excias." No louvável intuito de facilitar

OSWALDO HABERBECK e proveitosa orientação popular, Ora, caro corre ligionário, "praquê " tanta pedradra às cegas? o estudo de latim, nos cursos esco-

Deflue, hoje: o aniversário "na-/ DoLado ainda de um coração ge-
Por que não procurou ser mais positivo? - A Inspetoria nunca lares, o professor Custódio Fran..

'Jalício. do �tlmado contenaneo
, neroso, servido por um espírito in- lhe negaria explicações detalhadas sôbre êsse .assunto e, caso, não lhe cisco de Campos, lente dessa maté

-sr. Oswaldo Haberbeck, do alto co-
,
du lgente, reune em lodas as cama-

fôsse possivel ir até lá, porque não dispôr dos seus "conhecidos" que ria no Ginásio "Dias Velho, e nc
,

I I " nela trabalham? d Ed
-

'

ou e
,:>lnércio loca,' I "as �ociais grande número de ami-

. Instituto e ucaçao orgamz

'0 nalalIClante que pela exem- gos e admiradores que, sem clú-
Não haveria nenhum inconveniente em expôr-Ihe que: as vacinas editou a Pequena Gramática Latina

'plar conduLa tanto na vida públi- vida, através de expressivas ho-
remetidas pelo Ministério a esta Inspetoria, que as redistribui, são prê- _ da qual teve a gentileza de nos

C dí el 'I rl víamente "testadas" pelos técnicos .dos laboratórios que as produzem ofertar 11111 exemplar.
.ea onde com enex e IV ze o exer-

I
menagens, uas quais com prazer-

.

�eu elevadas funções, como na vi- compartilhamos, lhe testemunha-
e a seguir sãó submetidas a idêntico trabalho pelos técnicos oficiais do Em edição provisória, destinada

.da peivada, conta com numerosos: rão a estima e o conceito de que:
Departamento especializado competente que é o Instituto de Biologia às la e 2a séries, contém a Gramá-

,;-admiradores, nesta auspiciosa da- ,) lSoza.· Animal, tica todo o programai oficial. para os

ta, verá por
' cedo, eyidenciado,!' PALMEIRO DA FONTOURA

O acondicionamento é feito em vidros previamente esterilizados 'e estabelecimentos de ensino secun-

I fechados hermeticamente após receberem o imunizante. Até aqui chega dárío. O seu autor buscou, confor-,:através de expressivas homenagens, Ocorre, hoje, a data nataltcia
a vacina por avião e, daqui para o interior, viaja pelos meios comuns I' Iáci plificar

.às quais prazenteiramente nos as- do jornalista João Palmeiro da me exp ica no pre acio, SIm 11

de transporte, estrada-de-ferro, caminhões ou "[eeps" do Serviço. a matéria, reduzindo-a ao necessá-
-saciamos, o elevado aprêço em que Fonto.ura, competente Escrivão da Q t

.

d t
.

tid 'I t 1'"
,

t id
,

' D I o'
'

R o-i
,

, "

uan o a osagern, .erra i o o 1 us re corre igionarro, opor um a- rio exigido pelo Estatuto Oficial,
,,8 tido.

I
. e egacra eg ional de Polícia da de de verificar pessoalmente a documentação através da qual 'o Dr. Professor há longos anos e erudito

F'\.ZEM ANOR NOJE: Capital. II CI f b d di d
'

dé.

'..

.

"
. , nspetor- 1e e ateu-se eno a arnente contra o processo intra- ernll- conhecedor do latim, poude realí-

- o sr, NIcolau Estefano Savas, O dlsl�n,to, nataliciante, que pelo I, co, que requeria apenas 1 c. c., pela sua difícil aplicação, muito embora
, zar esse trabalho de síntese, com o

,.(!esbtCildO
.

comerciante, sócio da seu esptrIto de camaradagem e recomendado pelo Ministério. e pelos Laboratórios produtores, •

firma Savas & Cia. pela sua invulgar capacidade de I Teria, ainda, se aquilatado de que o Serviço só emprega' o método
- a exma, sia. d. Etelvina Oos- trabalho, se impôs, à admiração e subcutâneo, na dóse de 5 c. c., de fácil aplicação, mesmo pelo criador ou

rta, digna espósa do sr. Mário Cos- ao conceito dos seus colegas e su- qualquer leigo, com -a simples leitura da bula. Isto não significa, no en

na;
, per iot-es, neste feliz evento, será tretanto, que os vacinadores daqui não saiam preparados 'tecnicamente

o sr. Armando Santana,' hábil por cedo, alvo, de sign if'icat.ivas para o exercício de sua missão. Todos êles recebem as mais cuidadosas

mnoiipisLa' da Imprensa' Oficial do liornenagans _dos seus amigos e ad- instruções e só são aproveitados quando verificados aptos para o tra-

:Esta,do; mir-adores, ás quais nos associamos balho.
- o sr. Genésio Luiz dos San- jubilosamente. I A recusa do criado I' ii. vacinação existe, realmente, e é um dos maio-

lias, dedicado intendente do distei- SRA, CLITO DIAS res entraves a que o Combate :à peste suina alcance êxito maior.

'4:0 de Barracão. no município de A dala de hoje, regista a passa- Mas caberá, por isso, alguma responsabilidade à Inspetoria?
.Bnrn Retiro; gern do aniversário natalício da Tem ela atribuições de fazer leis que 'tornem obrigatória a vacina-

- a exma. sra, d. Áurea Soares' exma, sra. c1. Juventina Vieira ção? - Não. Essas competem aos Srs. Deputados.
«íe Oliveira Ferrar i, digna espôsa Dias, digna espósa do nosso dis- ,Nos municípios onde o porco é criado prêso ou em pequena pro-

<do sr. Otávio Ferrari, destacado tinto amigo sr. Clito de Sousa priedade, o mal é com maior sucesso combatido.

.cnmerciáoío ; Dias.. Nos municípios onde é criado a sôlta, corno em Lajes, Curitibanus,
- a interessante me-nina Zenita .Ás muitas felicitações que, cer- Campos-Novos e muitos outros, no tempo do pinhão não é possível pe-

.Nunes, filhinha do distinto casal lamente receberá na data de ho- gar-se todos os porcos que nessa época estão no mato, em grande parte
'Odete e Pedro J. Nunes; ; .it', "O Estado", se associa, cum- '''alçado.s''.

- a mimosa menina Míriarn, fi- primentando-a com toda admira- Ai os (111e não Iôrem vacinados serão elementos de focos, que às

.Iha do sr. José G. L. Carvalho alto Cão, mais das vezes; irão coutaminar os pr�prios animais vacinados e ainda

:funcionário ela firma Livonius & REVDO. ALCAi'iTARA SANTOS no "período negativo dá vacinação", que é de três semanas, como o no-

�Cia, e de -sua exma. senhora d. Ce- Em São Paul;;;. em cujo Colégio bre deputado, nosso correligionário e· acusador, estudioso do
_ assun-

.eília L. Carvalho;' Mackenz ie é, lente de DidúLica, vê to, não ,geye �.$norar.
..- a�encaB'tadora MâFiâ-Clauct.e- passae aman11ã, a sua data natalí- No que tange à politicagem dos Prefeitos, citada pelo nobre parla-

ite, filhinha do sr, Arlindo Araújo. cia. o se. revdo. J, ..,.\lcântaea San- ,mentar, muito vaga � a sua denúncia. A Inspetoria quer fatos concre-

DR. ANTóNIO GOMES DE li tos, pastor da Igreja Evang'élica, tos para poder agir.

ALMEIDA que no Instituto de Educação Dias ,E, a propósito, sem que ,nos passe pela cabeça Ç[�alquer acusação
.

V II d' d P' 1
' aos Prefeitos que dirigem comunas onde o nosso Partido venceu, e quePor motivo da passagem, ontem, e 10, regeu a ca· eira e SiCO ogla

até aquÍ_vêm emprestando valiosa 'e patriótica colaboração a� Serviço,oda sua data natalícia, o nosso pre-
EclucaclOnal,

, como os de Caçador, Joinvile e Blumenau, apenas lembramos ao nosso
::zado conterrâneo s1', Dr. António Tendo feito ,aquI. numerosas

.(; amizades, ao distinto naLaliciante ilustre correligionário Deputado '"Valdemar Rupp, que uma acusação

r.omes ele Almeida, advogado no
1.',')0 'fallal'a-o, sen0 dl'lvida, nes�a da- feita dessa maneira poderá ser faca de dois gumes ...

'oro desta capital e operoso sub-.di- .
'v

'x. x x
ntoi' Penal da Penilenciáiria! do ta, gralas e afetuosas homenagens,

. Aproxime-se lealmente ,do Serviço, prezado correligionário. Inte-
,Estado" foi alvo d'e i'nu'mer'as 1)1'0-

às qllais, com prazer nos aswcra
resS'e-se pelo problema. '

vas de alto conceito e estima em
mos, j Conheça-lhe as dificuldades.

.que mel'ecidamente o têm os seus
GENÉSIO MTRANDA L[NR

i Avalie-lhe os entraves.
'I� Na data de amanhã ocorre o ani-."mUIwS amigos, De espíl'ito Jino e Capacite-se do que foi e do que vem sendo feito.

delicado e de, g'l'andeza de, alula
\oCrs21'io natalício do nosso prezado N- d 't d 'd

.

t t
. ",,! I ao an e CI an o so epollnen os con ra.

,que ;;C lornou verdadeiro exemplo,
coestadLlano se. GencslO Lll1s, dl-I Não julgue unilateralmente.

4) anivel'sal'iante de ont€m teve
l1âmico �lit'etQr-gerente ?O Ba.nco, Ouça, pelo menos, os dois lados: os funcionários .ctesgnstosos com

Dcasião de, mais uma vez,afe- lnco, �es�dente em, IlaJal. 'a energia do' Inspetor-Chefe e ouça, também, como é de justiça, o pró-
l'ir o quanlo mer.ece dos seus

O dlslrnto, natahcwnte, que a prio Inspetor-Chefe.
":amigos, Das inúmeras homeI1age�s comprovada cap�cid�de de l.1'aba-

I Depois, eptão, ou ajude ou critique, ou censure ou combata, ou ar-

,�u� l·.ecebeu, constou os abraços e
lho reune excepClOnms dotes de ca-

rase ou escalpele ...
.felICItações que os sentenciados lhe

valherismo e distinção, é pessoa i O caminho' da colaboração é a séde do Servi·ço, mais, qne o microfo-
.levaram ao lhe ofertarem uma í'i-

r"l1ito conceituada em nosso Esla- '11e da Assembléia.
na lembl'ança. do, em cujos meios bancál'ios se 'I� x x x

Ao nosso digno cont�rrâneo e11-
c�estaca. Amanhã, voltaremos ,com novas considerações em tôrno do mesmo

'Viamos felicitações. As inúmeras 11 omenagens que assunto.
lhe prestarem os seus amigos e ad-'
nliI�t'dores �:O Estado" prazen- .

teiramen le se associa .

DR. JOÃO BONIFACIO SCHMIDT

Du[']ue, amanhã, o aniversário

natalício do dr. João Bonil'ácio

SclJmidt, vice-pí'E'sidenl,e da Cia,

Malbllrg e competente qu:Í:tn.ico in

duslrial residente em Itajaí, onde

desfrula de destacada posição so

cial e conta com elevado número

ele amig'os e admiradores.
l� com sincero prazer qlle nos

associamos às homenagens qne,

certamente, em gTande número, lhe
sC'eão prestadas,
FAZEM ANOS AMAN H.�:

'Vida eocial

qual livrará os que se iniciam no

estudo se impressionem-com porme

nores em prejuizo das questões fun
damentais. Por sôbre isso orçou a

matéria para ,� provável número de

aulas que anualmente serão minis

tradas nos cursos, permitindo, des

sarte, aos estudantes acompanharem
as lições orais dos professores.
Trata-se, pois, de um livro didá

tico de real utilidade.

CINEMAS
-0-

ODEON, hoje ás 5 e 7,30 horas

AO RUFAR DOS TAMBORES
COM: Henry. Fonda - Claudette

Colbert e' milhares de figuras
Sras, e Srtas. Crê. 1,20
Meias e Estudantes Cr$ 2,00
Cavalheiros ., ',. Cr$ 3,00

�..,.... .� -

... _0........... . .

IMPERIAL, huje ás 7,30 hOl'as
O CAPITÃO DE CASTELA

COM: TYl'One Power - .Tean Pe

wer - Cesar Romero - John Sut

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00

RITZ, hoje ás 5 horas

O REI DOS CAVALOS SELVAGENS

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00

RITZ, hoje ás, 7,30 horas

Espetaculo de téla e palco.
Na téla: Prestou Foster - Gí\il

Patrick

O REI DOS CAVALOS SELVA(JENS
No palco: Apresentação ,dos

mados acordeonistas
ALBINO CASTELAN e VITOR

CANELA
Um lindissimo repertório

sio'as leves e populares
Preços:' Cd, 6,00 e 4,0 °

Roxy - T!oje às 7,30 horas

MEU úNICO AMOR

de l1lU-

Preços: Cr$ ,3,00

Na ASSêimbléia.�

afa-

do seu colega de bancáda, sr. depu..
tado Konder. Reis.

- Nunes Varella - Líder �o p,
da Luz Cordeiro, filha da exma. Tijucas. S. D. _ Voltando à tribuna, dlscu
"va, Corina da Luz Cordeiro. Aos amigos que o foram cum- tiu a emenda dizendo-a inteira e

- os jovens gêmeos Sílvio e primentar, ofereceu s' s. um. su- totalmente inoperante o que o le
Paulo Meireles, filhos do sr, João culento churrasco, na chácara de ,'ava ser p,ela' sua inteira rejei-
Meireles Júnior, conceituado ban- sua residência naquela cidade. ção.
cário residente em ILajaí; Embora tar'diamente, enviamos

_ o jovem Rui Carlos, dedica- também os nossos parabens.
do funcionário da Sul Amé.rif,a�
filho do se. Carlos José Batista,
tie, reforma·elo do Exército, e de

sua exma· espôsa d. Cecília Faria

Batista;
- a gentil srta. Margarida Step-

pat, filha do SI'. João Steppat,

Ney de Aragão Paz
Jaime Arruda RamosVEREADOR HUGO AMORIM

Faz anos hoje, o nosso distin
. to a'tnigo sr. Hugo Amorim, honra
do pl'esi,dente ela Câmarà Munici
.paI de Biguaçú.
Político prestigioso, com larga

falha de serviços prestados á co

letividade, receberá, por êsse aus
'plClOSO acontecimento, as home-

- nagens de que é merecedor e às
,(Illais "O Estado" se associa.

,TORN, MARTINHO CALADO
JúNIOR

.

A data de hOje é a do aniversá
no natalício do nosso prezado con
terrâneo jornalista Martinho Cala
do J' ,

U11l01', Chefe de Secção de De-
'Partamento dos Correios e Telégra
',.Ias c diretor ,rlo magnífico periódi
'>Co "Anuário Catarinense".

,

Jornalista ele sólida e variada
cnltlll'a e de um caráter sem má

cula, deve-lhe a nos�a terra ines

t;m�h"1 parcrla de ser\'iros empre-
,oendidos no sentido da mais sadia

use

os verdadeiros
_ a exma, sra, d, Genésia Tei- ,metalúrgico, e de sua exma. sra.

x('ira, digna consorte do Sl', Nes- d, Margarida Steppat;

Itor Teixeira, dedicado guarda - a interessante Olindina, fi,-'_adllaneiro; lllinha do sr. Mário Olive�ra.,
-' o sr, José Cavallazzi, compe- LIBERATO LAU�

tente funcionário do Tesouro do Passou dia 2-3 cio correnle

PASTILHAS

VAlOA
o

Estado, muito estimado em nosso ani"ersário natalício do sr, Libe-

lt)C'io.
- a

r�lLo Laus do alto coméecio e pes

graciosa senhorinha Nilda �ôa de destaque na sociedade de

AGRADECIMENTO
Josefina Paladino Grillo e filhos,

José. Paladino e família (Ausentes),
Ann'unciata Longo Grillo, Neogenio
e Nicolau Grillo e familias, Arnoldo
Suarez Cuneo e familia, contristados
pela irreparavel perda fie seu sem-

pre querido esposo, páe, genro, fi

lho, irmão, cunhado e tio ANTONIO
HIPOLITO GRILLO, agradecem sell

sibilisados a todos quantos por visi

tas, cartas, cartões, telegrall1as e

comparecimento aos funerais, os

acompanharam e confortaram no

doloroso transe.

Florianópolis. 19 de agôsto fie 1948.
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Viage com. conforto
.

,

pelo

«RAPIDO SUL BRASilEIRO»
Diariamente entre

Fpolis ..
- - Ita]aí�.Joínvíle-Curitiba

AGENTES'

Fiuza lima , Irmão
--_

,

DURANTE TODO OlA.
nos VAPCJOS

I

SEDE SOCIAl..:

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 664C � TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

Agenca G�ral pa·ra 8tH. Cataro8
Rua Felípe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" � FLORIANOPDLIS

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paran_á para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
I

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST '\L, 775 'CURITIBA

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA �M SÃO PAULO (CAPITAL)
lU. LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO,. ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM•.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 ----'\ SÃO PAULO.

Ouça�, diàriamente, d�s 10 às [4 horas, as euâições da

zvu -- 6 Radio. Difusora de LauoDa,
979 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catari.'1a - Brasil\

A Tinturaria Cruzeiro dispõe a�

.
ra d�s melhores profissionais d.

'Para casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se rspresentante. cidade para lavar,' passar e tingill!
Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.. pelo sistema "uieo.

Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital. I R. Tirade.ntes « - Fone 1022.

/

. '

REEMBOLSO POSTAL

_---p �'--'-'---�--
- '.' _- - --- -_.- ..'_ ..

.. . . . . .. O Batalhão Barriga-Verdt
CHEFE DE ESCRITóRiO foi constítuído de catartnenses

Conhecedor de todos os servi- destemidos e o "Colégio Bar
ços de- escritorio procura coloca- riga-Verde", usará a mesma

ção na Capilal ou uo interior. -, bandeira,
Cartas- para"CHEFE", Rua' 'VidaI l�GIlID.Pa.nh. pró-HVi'Ó'" ....

Ramos, 52 - NESTA. r:. 4 "0 d. pr.........r.,l'O.

Seu processo de. naturalização
ainda nao foi _ despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solici tando informações. Esse Es
oríterío se encarrega de acompanhar e requerer no Mínístézio da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
:8sament0 de qualquer parte do Paíz. .

'

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas
ZYO-9 _ RÁDIO TUSÁ

I "A Voz das Terras de Anita"

1I'l'equencia 1530 Ides. - Onda de. 19� metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA' .

D TI'LOGRA'FI'A
(errespondende
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e EUcienta

RUA ALVARO DE CARVA \.MO. 65

OOItPANHIA -ALüNÇA DA Im
....... _ 1171 - ... :' lAIA
DClIDIOI • muIIPO.DI

Cifr.. do Balenco d, 1944.

CAPITAL E RESERVAS
Respcneabilidades
Recete
Ativo

Cri 80.900.606,30
Cr$ 5.978�4oL7·55,97
• 67.053.245,30
• 142.176.603,8c

SinÍltrol pagoI nOIl 6ltimo. 10 IInOI

Re.poXllal;lidatje.
98.687.81'6.30

• :76.736.401.3ol;,20

Dieetorest
Dr��Pamphilo dOUtra Freire de Carvalho, Dr: Fráncllco
de Sã, Ani.io M•••orr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e J016 Abreu.

Não perca tempo! -

Telefone para a Impressora Graiaú Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
�ua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. Entrega
imediata. Preços sem concorrencia.

----------------------

F"ARMACIA ESPERANÇA
CO l'arlUeêlltloo lfILO LAU8
HoJ. o aaaalal ..ri • IITIa pnlerfAla

til...... uels..... Mtr.....b... - R......iUu - r....
marl.. - ..ntcea •• ".n.uItL r

k1l'llJlêe-M .. uàta .ro..rvbda •• rMeltwirle .6tH...

Dr. (LIU�NO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime _ cível

OODlltlt1,1ição de Sociedad...
NATURALIZAÇÕES
Título. D.o!arat6rlo.

E.crit6rio· e ·Residenci.(l
Rua Tj!·adent..e "1

FONE •• 1468

. •.. reune som ... acabamento i,
solidez••. no piano perfeito!

Além de vários modêlos -para
pronta entrega ... êste maravr
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo t

Suh\vartzmaUD
•

REPRESENTANTE
-

pe te Santa

KNOT
Catarina

S/A
ex. 134 - Tel; KNOT

Florianópolis
....................... o. 0 .

Muitas felicidades pelo naseimo&llI

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melholl:

presente para o seu :'PIMPOLRO-'
é uma caderneta do CRÉDITa
MUTUO PREDIAL.
.. .. .. .. . .. � ,. ..

O TESOURO
Da instrução está ao alo&nce

,je todos. Dá esse tesouro ao tett!
amigo analfabeto, levando-o a um
'lUl'SO de alf'abet.ização- no GrupQ

I Escolar São José, na Escola Indus-,
I tríal de Florianópolis ou na Cal&
·1 dral MetrOpolitana .

I
.................. _

.

CII CATARINENSl
.

DE TRANSPORTES AEREOS LTOA

Casa' no centro
Vende-se uma, para resi

dencia.
Escritório Lmobiliérlo A.

L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

WM.ERCIAN'l:'B:·'"t·um .
""'0 • Biblioteca do Oentro�
4iémico XI dla Fe"\Jle1'eJro. Co....

�rtbuir... uaim. pua a ror.....
cio eultural tto. eatariD....
•• amanhl.1

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Causa cíveís comerciais, naturau

zações, consultas e pareceres

Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, R, 33, 1"

andar

Florianópolis

NÃO ESQ U E ç A!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aa4i�$ i"81030$. Da, FábrICa ao consumidor.
,

Grande estoque i recebeJI ii
«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua ConseÍheiro Mafra 35

,
, '

"Ierranos .em Coqueiros.Vendem-se diversos, com chácara á beira mar' di t
•

'
.

> -, Ire amente OU
,:�lOr lllterméct.l? e sob fínancíamentn dos Institutos.

Planta e informações- - Rua trajam), 16.

'"

VOCE
11

'

III, tambem usará
1'1
KO�VNOD

diz

famosd estrelo da Repu·
blic Pictures, que a'parece
em "Canção de Duos
Vidas".

"

':'
I

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUBft'. ZYO' 9
I 1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Declaração
Para os fins convenientes, declaro aos interessados que, nesLa da

ta, o Sr. Theodoro 'Ligocki deixou, por sua livre .e expontânea vontade,
o cargo do Agente da UNIÃO BRASTLEIRA DE C'oMPOSITORES. (U.
R C.), nesta Capital.

Declaro tambem que, para substitui-lo, foi nomeado o Sr. Abelcr

do Souza, com quem os interessados poderão entender-se à rua Vdtor

Meireles n. 18 - Sala n. 2. das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas diá

riam e'n te, à excepção dos domingos.
Florianópolis, 23 de Agpsto ele 19ftS.
João Vieira, Representanlé Geral em Santa Catarina.

firma ,'distribóidora
- Fone 1'565 - Fpolis,

� . ,_,_. .......,......-

Aceita-se representante no intedõr do E;ltado. � Ccnto!;l''Para
Ce ixo, Postal 139 - Flo�ianópolis

___________________________________ c:_ _
l__

LOJA OIS CaSEMIRISEscritório de I

Advocacia
Especializada em artigos para

homens
_ DRS,

José Pinó, Per,eira
Sebastião Adroaldo Pereira'

I<iabrlel Pereira, Borges Fortes RECEBEU

R V·'· J
' I ,. 358

ClONAIS
ua 19arzo ose rracro n. MANTEM

Porto Alegre -- Rio G. do Sul

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS. PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUÉ DE ROUPAS FEITAS

�
PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL � CAPAS, CAMISAS, ORAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEr;S; ETC.-

Tudo pelo. menor preço da .praça
Faça uma visita à nossa Casa e' verifique

Escritório: Rua João Pinto,
nf\ssos pre�o's e art.·gos

'

n.O 18 -- Florianópolis U "

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
-DA LUZ

ADVOGADOS

=

-----------------�-------_.---------------

CASAE; PARA ALUGAR

VIAGEM Díspomos, no momento, de um pequeno "-bungalow", à Avenida

Móveis de sala, em "perf'ei to es- ,Mauro Ramos, e uma grande residência; nas proximidades da Praça 15

tado e de quarto, 1 rádio marca de Novembro. Exigimos contrato e fiador idoneo. •

Esparto _ móveis, diversos Teló- BANCO C P. AGRíCOLA DE SANTA CATARINA

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleíro e di

versas louças e mais alguns obje
tos.

,I • • • •• .. .. - .

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

Rua Trajano, 16

I

- Sorveteria
Vende-se uma em ótimo estado •

Tratar com Haroldo Glavan, a
Rua João Pinto n. 6.

Vende-se uma com 8 comparti-Tratar á Rua Bocaiuva, 13
..•. .. .. .•. ; ., .. •.• • , mentes situada em terreno de

FERIDAS. REUMATISMO E 20m x 13m na rua Osvaldo Cruz,
PLACAS SIFILITICAS Estreito, distante da praia 75

Elixir tle Nogueira
Medicação auxiliar no tratamentc:,

da .if!1ilt

metros, . . . .. . . . . . . . .. .
- ••• ,)

Pi-eço Cr$ 35.000,00. . OI' d p.Tratar à rua Joinville (D. Jaime' eo e elxe
Câmara nO. 11.) Nesta. COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE BOM. PREÇO'. TRAT,\R
Á RUA CONSELHEIRO MAFR \. 41,
FLORIANóPOLJS - CAIXA PDS_.
1'AL 124., '

'

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI �ádiol R. ':Ci A
Victor. Válvula. e DiICOI. 'IRua Conselbetro MafrA

LEIAM A RENlSTA
O VAJ:.E DO ITAIAl

,0 Sabão

'�VI;R(jEM
'

ESPECIA'LIDADE�'
« JA WETZEL: INpUSTRIA.L-JOINVILLE (Marca regIa: S.r>-�Ã���RCtAt

_________________________________T_O_R_N_A�-A--R-O-U-P-A--B-R-A-N-Q-U-IS_S_IM_A E_S_P_EC_IA_t_ID_A_DE__�·t
\
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DA

Na Assembléia. Legislativa
Ocupou a tribuna da Assembléia assinar contrato em que se obrigue

Legislativa, ontem, assinalando as- a indenizar o Estado. Será trans

sim os trabalhos com o brilhantis- crito no contrato, lavrado na Procn

IUO e com a elevação de sua pala- iador ia Fiscal, o texto integral
.,\'a, a professora Antonieta de desta lei.

Barros, da bancada do P. S. D. O Parágrafo único - O não eum

seu discurso, que publicamos em primento desta obrigação tornará

a nossa próxima edição com o des- sem efeito a concessão da bolsa es-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
J

Vencido pelo laubate Ó torneio início
Jnallgur?u"S� ante-onteIT! o Cam-

J
bril.hal:tes e l�a qual alardeou

su-1
Juizes Ériéo Straetz Júnâor e Mar-.

peonato Ci Ladt no de Voleibol com per-im-Idade diante de um adver- cos Radzinski
3. realização do lorneio início, sár-io considerado ravorflo. Todos

.

Boa ãssistôucia �ompareceu á no ban,do. vencedor �0rl'e5'Pdnde- A noitada ele hoje
quadra do Lir-a .Tems Olnb> e os rarn, pr-incipalmente NIColau que se Dois bons jogos estão progra-
jogos foram mUI Lo

•

bem travados, re�'elol1 um elemento de grandes mados para a noitada de' hoje. A
demonstrando as tres equipes con- mér-itos e manteve-se ua Irderan- peleja inicial do turno uníco do
('A!'reLl� - Taubaté, Barriga-Ver- ca dos ât-f ilh eirns. A contagem foi Campeonato de Voleibol será ini

d� e Ubir-atan - excelente preparo de 4.2 x 27. ciada ás 19 horas e terá como con

técnico. ., .

Os c!uadros atuaram assim [01'- tendores �s conjunto do Tauba[.r;
A entusiástica turma do Tauba- mados : e do Barr-ica Verde, As 20 horas

tp, at�lando bem articulada logrou F'igueit-ense - Nicolau, Isaias, em' contiDL�ação ao certame cita�
com lllvulgar suc�ss9J e .aI�te �a;. Boaven.tura, João e Ihio. .. dino de basquetebol pelejarão Ca
tos aplausos do público, sair vító- Bar riga-Verrle - Ventura, Meia ravana do Ar e 'Clube Doze. Serão
riosa! abatendo o forte sexteto d,o (Tome)', Djalma I, Chocolate e ,duas par-tidas atraentes, destinadas
Barr-iga-Verde vencedor do Ubl- DJalma n. ' !' ,i a agradar ao público.
Fatan. .

I
'

Nabor foi o herói da noitada. SELEÇÃO UNIVERSITÁRIA x IMPRENSA OFICIAL F. C.
O gigantesco e _explêndi.do inte-" No gramado do Colégio Catarinense, terá lugar hoje, com início
grante ela seleção catarmense te- ,

1630 I b li'
" - "

t
_.

'I el
.

as , ror-as, o encontro pe o stico amistoso entre a Seleção LnJver-
\'e uma a ,uaçao lmpecave, ,even- i .

á" " " ' .

do-se a ele o tri unf'o do clube de sit lia da F. A. C. E. e o' onze ,da lmprensa OfICIal E, e.

Eugênio ,Alf�'e�)? ]\I[ül)er. . \.
Para êste prélio, a F. A. C. E. convoca es seguintes "players". FIá-

A peleJa, inicial fOI d�sl?ulada vio, João, Hamilton, Dalmo, Boos, Thales Tamaio Eduardo 'Erasm
entre Barriga-Verde e Ilb iral an, ,', <' ,,' , , o,

vencendo o primeiro pOI' 2 x 1 Jamor, El\vll1, Acy, Saulsmho, ClaudlO, Nelson Abreu e Faraco.

(17 x 15,9 x 15 e 1-5x 11).
'

Os quadros jogaram com a se-

guinLe formação:
' Amanhã à noite, detrontar-se-ão amistosamente, na cancha i lumi-

Barriga-Verde - Dja lma, Dul- naela do Lira E. C., as equipes de volei e basquete do Ubiratan E. C.
cídio Samy, Dino, Chocolate cdS I

-

d F À C
Nelson.

e a e eçao a •. . . E., tendo os jogos inicio às 19,15 horas.

Ubiratan - Rubinho, Xilr!o
Naldi, Érico, Humberto e .Vadico.
Juizes: Osní Barbato e Edward

Born da Silva.
A parlida decisiva teve como.

contendores os "Leams" do Tauba
té e cio Barriga-Verde, triunfando
o primeiro POI' 2 x 1 (15 x 10,
14 x 16 e 15 x 7),
,sreviram como fÍrbilro� os srs.

iPonciano Mal'lins r e Paulo Scllei
demanlel.

Os quadr'os jogaram as'sim cons

,tituidos:
Taubaté - Nabol', Gallllff, Son

cinj, Sleiner, Ulis�éa e lias,
a F'igueiTense vence 110 basquete
Enéerrado o Torneio, iniciou-se

o confl'onto Figueirense x Barri
g\a-VerdE', em prosseguimento do
Campeonalo Ci.ladino de Basqllele-
boI,

'

A vitória sorriu ao alvi-negro
que fez uma exibição çlas n�ais

fluência ,do Araguaia, tomou rumo

"

leste, transpondo extensas campinas

SirVTcõ�SOélârdõ1ô"õíen:1O �;���d�â:���{:f��:'����I:1��
'A Delegacia Esta,rlual do Serviço Social do Comércio _ SESC, le- atingiu o litoral cearense, em 8 de

va ao conhecimento dós comerciários em geral que, senelo uma entida- maio de 1947. De Fortaleza, contor

de paraestatal criada pelo Decreto n. 9.853, de 13 de Setembro de 1946, nando a orla marítima, convivendo
do Exmo. Sr. Presidente da República, não está subordinada a qualquer com heróicos jangadeiros, e llluitas

.dos INSTITUTOSS DE APOSENTADORIA E PENSõES existentes n"es- vezes passando com êles dias de mi

ta Capital e que só obedece às deteri1l'inações da Administração Nacio- $éria, foi até o Rio Grande do Nor

nal do SESC, com séde' no Rio de Janeiro. te, venceu o planalto da Borbore-

Para que não haja má interpretação por parte' dos beneficiários ma, atingiu a Pararíba, escalou em

convém aclarar que o SESC é mantido exclusivamente pelas contribui� Pernambuco, Alagôas, Sergipe e

ções deis comerciantes, nada sendo desconta,da dos comerciários. ' Bahia, penetrando em Minas Ge

Sómente go'zarão, nesta Delegacia, dos beneficios elo SESC os c�- rais. Dali ao Espírito Santo, através

rnerciários empregados em estabelecimentos cujos proprieÚrios sejam do território em litigio, atingindo
contribuintes. Vitória a -7 de janeiro de 1948. üe-

UBIRATAN iX SELEÇÃO

Homens Rejuvenesddos
porlratamentoGlandular
Freqüentes levantadas ou micções no

tltrnae, ardência, restduol! esbranquiçados
na urina, dôr na baee da espinha dorsal.
Tia. ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma. enfermidade na próstat"".
E.eta glândula é um dos mais importantes
órgãos masclilino8. Para controtar êstes

tranetôrnos e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cient!fico chamado Rogena. Mesmo Que
!leu sofrimento !eja antigo, garantimoB
Que Rogena o aliviará, revigoriz.a.ndo sua.

glândula pro. tática e fazendo com que

V. fie sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. NOMa ga
rantia é a sua. melhor proteção.

R-indicado no tra

ogena tamer..to de oro.I,a',
tites, uretritea e cistites. •

colar.
Art. 70 - O GOY@l'l10 fica autori

zado a rever o quadro atual dos

holststas e situá-los, nos dispositi
YOS desta lei.

•

taque merecido, visava a encami

nhar à Mesa o seguinte projeto de

lei, que "'tlispõe sôbre bolsas es

colares para os cursos superiores,
profissionais, técnicos e toma ou-

F. A. C, E.

Iras providências": Parágrafo único - Aos aluais

"Art. 10 _ Aos que revelarem bolsistas é dado o prazo, de ses

vocação e capacidade para os cur- senta dias, a contar da puhlicaçãe
sos profrssionais, técnicos ou supe- des!a lei, para a assinatura do con

r iores, só poderão sen concedidas trato de indenização, sob pena de

bolsas escolares, e provarem: ser cassada. a bolsa, anteriormente
I - que frequentaram, com concedida.

aprovpítamento e inteligência - Art. 8° - As indenizações de

meeliante certificado de aprovação cor-rentes desta lei permanecerão
ripai, cuja média não seja inferior ern depósito no Tesouro do- Estado,
a 7, etahelecímerito de ensino of'i- em conta especial, denominada

cial. equiparado ou reconhecido, BOLSAS ESCOLARES.

que permita acesso a curso supe- AI't. 90 - O fundo especial, a

rior previsto neste artigo; que se refere o artigo anter lor, des-
Il -- 'que não podem, por sí. ou Iinar-se-á ao movimento de con

por seus progenitores, QU por seus cessão elr bolsas escolares, a juizo
representantes legais, custear os do Poder Executivo.

seus estudos superiores; Art. 10 - O Estado, observaqo
IH - moralidade, mediante f'o- ('I que tór aplicável na presente lei, '

lha corrida, passada no cartório poderá custear estudos em cursos

criminal, onde tiver residido nos gmasia is, normais, cienLíficos e

últimos dois anos;
. clássicos, sempre que, na 10Clalida-

IV - que não sofre ele moléstia de
-

de residência do candidato. não
incurável, infecciosa, ou repugnan- houver CLll'SO oficial, da espécie re

le. e têm capacidade física (laudo querida, ou que, em havendo, não
de inspeção elo Departamento 'de cl isponha ele vagas.
Saúde Pública do Estado) para o Art, H - A concessão de bolsas
curso a que se destina; para internato ou sllbsistência dos
V - que são vacinados' bolsistils de que fala o .artigo allte-
-VI - quitação escolar: Lior, só será feita aos candidatos
Art. 2° - A bolsa escolar, reque- qLle residam. Jora das Jocalldades

l'ida ao Secl'etário da Educação e únde vão cursar.
concedida 1101' Decreto, será arbi- Arl. '12 - Esla lei entrará em

lradá pelo Chefe do Podei' ExecLl- \"ig'ol', na data da sua publicação,
Lj\,o e niío excederá a doze' mil cru'
zeiros (12.000,00) anuais, pag'os ções em con ll'ário".
em pI'eslações mensais, medianle Cessados os aplausos q'ué sallda-
r,presenlação dos atestados de fre- l:am a oradora, o deputado Saulo
quência e api�oveitamento, ])assa- Ramos, do P. T, B., que se achava
dos .pelüs diretores das faculdades

na pr'esidêncía da Casa, passou-a.
cU escola em que estiver lU I

.

, •

l.ad b I
.

a nCll-
ao 1° Secretário e dirigindo-se a trl-

c o o o slsta. I"
'

, , '.
buna, proJel'lu maIS um longo dlS-

Paragrafo Ul1lCO - Esses atesta- curso da série de estudos que vem

dos serão entregues ao Departa- fazendo a respeito do problema do

men,t? de �duc'ação, que os. encami- pelróleo nacional.

nh�l'a ao Tesouro do, Estado,' para I
Depois, entrou em discussão o

efeIlo de pagamento, a que se re- projeto do deputado Lopes Vieira�
fere e'st'e at'tl' "'o'" . do P., S. D." nobre Presidenle da
Art, 3° - Três anos depois de Comissão de Leis Suplementares, ,e

coneluido o curso, ou antes.. dêste

Andarilho Doraodo
raol.loeltl

.

-0-
Acha-se nesta capital o sr. Doran

do PaolineUi, andarilho bandeiran·

te, que realiza, a pé, uma excursã'c

peJo "hinterland" brasileiro: O va-

'loroso "raidman" alia aos objeti
vos de estudos das diversas regiões
do país a intenção patriótica de
concorrer para a Campanha Nacio
nal de Alfabetização.

Art. 13 - Revogamcse as disposi-
Partiu de Porto Nacional a 1° de

Novembro de 1946. Próximo ,� con-

que dispõe que se atribua às
prazo, se assim convier ao bolsista,' diversas comissões a matéria às
terá de indenizar a Fazenda .do mesmas �onferidas por fôrça de .1

�stado, por prestações, das quan- sua própria afinid-ade, e constan
bas que llJe livel'em sido concedi- te do Esquema de Leis Suplemen
das, nos têrmos elesta lei. tares, já aprovado pelo plenário..
Parágafo único - As presláções Falou sôbre o mesmo, o sr. deputa

mensais, para efeito da indeniza-li elo Konder Reis' dizendo o que pen

ção de que trata êste artig'o, não sa respeito ao referido apr,esenLad
[,oderão ser inferiores às que men- do-lhes então, uma emenda de-

salmenLe, foram percebidas pelo sua autoria.
detentor da bolsa' escolar. - Nunes Varella - P. S. D, Res.-
ArL. 4.0 - J� cassada a bolsa es- peito a emenda Konder Reis, le

colar, se o beneficiado perder ,o' "anlou uma questão de ordem, Fa-·
ano, por causa 'de reprováção cul- lanelo em seguida o seu coleg'a de

pável.
-

bancada sr. deputado A. Tavares
Art. 5° - Não satisfeita pelo bol- que, em louvor da mesma questão

�isLa a indenização a CJue se r:efere de ordem levantada ,ocupou a tri
c'sta lei, fará o T:sou!',o� do' Esla-I bllna exlernando o seu ponto de
do a compeLenle ).nscl'lçao, pal'a encarar a questão focalizada p'ela
efeilo da cobrall(a execuLiva. emenda do s,pu coléga Konder Reis.
Art. 6° - COl1cedida a bolsa es- - Hodrígllcs Cabral - U, D. N�

colar, de"el'á o comtemplado,j por Pediu Lll'g(\ncia para a emrnda
si ou por sC'u represenlante legtd, (o _�: u _ ; a 3a pag,

da
serão prestados na séde pois, o sul, até Porto Alegre, de on

de retorna.

Entre os documento� que o sr.

Dorando Poalinel:ti exibe hà úma

apresentação do sr. Herbert Moses,
Presidente dÇl Associação Brasileira
de Imprensa.

O andar�iho PaolineUi é um en

tusiasta elé instrução popular, fa-

t
�evero ASimõe� e família, ,convidam aos seus parentes e Janelo com al'dôr a respeito da Cam-

a: p:ssoas amzgas para assistirem a missa que, em inten- panha de Alfabet!zação que deseja
çao a alma de sua quenda e znesquecível mãe, sogra e ver, dentro .do mais curto prazo,
avó AMBROSINA VIEIl!A SIMÕES, será celebrada no Qomplt;tamente vitoriosa.
Altar do Sagrado CorÇLçao de Jesús, da Catedral MetTO-1 Agradecemos a visita que nos fez

politana, às sete horas do dia 28 do corrente mês, data
I � sr. Dorando Paolinetti e lhe dese-

do primeiro aniversário do seu falecirn.,ento. I lamos absoluto êxito no seu patl'ió-
Antecipadamente agradecem. tico empreendimento.

Melhores e mais amplos esclarecimentos
Delegacia à; Rua Joã'o Pinto, 32,
Florianópolis, 24 de agôsto de 1948.
Flávio Ferrari - Delegado.

l\lissa \ d� primeiro
Ambrosina Vieira

fi , ,

anIversariO

Simões

'_
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o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, .163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, qlfe está inicrando o lançamento de uma grande série
dêsses, predutos,

I Os primeiros já a venda, são:
! SULFAGUANIDINA: Tubos de

Clínica Médica e Cirúrgica do C,fiG g.
DR. AUJOR LUZ

,
VACINA CONTRA MANQUEIRA:

Médiço-Operador.Parteiro 100 cm3.
Doenças internas de Adultos e ·SóRO ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cru3.

. Crianças VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - de 100 cmâ.
Doenças de Senhoras - Partos - VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e
Vias Urinárias - Rins - Coração de 100 cmâ,
- Pulmões c: Estomago - Fígado DêS dois últimos, por serem os seus prazos de validez r'elativamen-

Tratamento da Tuberculose te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
Pulmonar do, entretanto, a qualquer pedido dentro' do prazo mínimo necessácie

Radiologia Clíniea ,(Raios X) ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
Eletroear'iUografia - Ondas Curtas luta garantia de atividade máxima.

�

Indutotermia Eletre Cirurgia Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-
Ultra-Yioleta - Infra-Vermelh,o terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra

Consultório e residência: di.arréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Praça Pereira e Oliveira (atrãz <lo Eouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . .........•.

'Pribunal) Rua Santos Dumont, D. 8.
Quaisquer êonsultas sôbre os mesmos, bein como sôbre as, doenças

Consultas das 9 ás 12 e das' 3 ás 6
dos animais domésticos, serão prontamente' respondidas pelo Departa-.

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Moléstias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
, Dos Serviços dos Professores Bene
,dicto· Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
'Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, ío

DR. LINS NEVES
,

Diretor da Maternidade e médico .do
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTO�

Diagnóstico, controle e tratam�nto
especializado da gravidês. Disttir
bios da adolescência e da menopau
N. Pertubações menstruais; l.1�l'l'
mações e tumores do aparelho gelli-'
tal' feminino.

"Operações, do utero, ovários, trem
pas,. apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
furas)
ASSISTENCIAl AO PARTO E (OI'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Distúrbios nervosos. - Esterilidade
-_ Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e pàrtei....
Do Hospital de Caridade de flo·

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es _)e·

cialmente (lo coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gl:U\'
•

'<lulas internas
Clínica e cirurgia de senhora.,; -

Partos
F1Si'OTERAPIA _�' ELECTROCAR-
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HOllilUO DE CONSULTAS: -'

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESID:E:NCIA:
Avenida Trompowski 62 '

Fone manual 766

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médic,o por concurso j

da Assístên
• ela a !>sicopa tas ao Distrito

Federal
Ex·interno dr Hospital p,o.iquiá·
trico e Manicômio Jufliciario

da Ca.iJital Federal
Ex·interno ds Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

\ Nl!:RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia,

Ne�o -: Sala 3.
'

Residência: Rua Alvaro de Car
valho, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultór-io - 1.208.
Residência - 1.?05.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
'Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo:
onde foi assistente por vários anos do'
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

, . Cor�êia Netp. ,Cirurgia do estomago e VIas circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei

de, rins, próstata, bexiga, uter-o,
ovários e trompas. Varicocele, hidra

ceie, varizes e hernas.
Consultas: Da. 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua 'Este",es Junior, 170;

Telef. M. 1'64

Juizo de Direito da Comarca de

Tijucas
Edilal de praça, ccm vo prazo de

\Cinte dias

O Doutor Belitário Ramos da

Costa, Juiz de Direito da Comar

ca de 'I'ijucas, do Estado de San

ta Catarina, na d'orma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o pre
sente edital de praça, com õ pra
zo de 20 dias, virem ou dele conhe

Ampolas de 111 cm3 e frascos de cimento tiverem, que no dia 20 de
setembro p. v., ás 10, horas, nesta
cidade e Comarca de Tijuca's, á

20 cm3 e frascos porta do edificio da, Prefeitura
Municipal, o porteiro do audítõ

frascos rio, trará a publico pregão de ven

da e arrematação, a quem maís

der ou maior lanço oferecer aci
ma do preço de sua avaliação, os

bens abaixo discriminadas, separa
dos para pa�amen to das custas e

demais despesas do arrolamento
dos bens de Maria Anastácia de

Azevedo: 1) Um terreno sito em

Porto Belo desta Comarca, com

19, 80 metros de frente, por 39

ditos de fundo, Ol� seja .a área de
772 metros quadrados, razendo
frente á rua geral e fundos em

i�r.rªs de. Antônio Custódio, ex

Iremando ao norte em terras de

Margarida Sevali e ao Sul tam-
bém com a rua geral, avaliado por

I ces 500,00, 2) Outro terreno sito

,'lambém em Porto Belo, com 14

? metros de frente que fazem á

I rua Dr. Hercilio Pedro da Luz,
por 4c0 ditos de fundos, com a área
de 560 metros quadrados; extre
mando ao Sul com a rua Dr. Lau-
ro Muller e ao Leste em terras de
volutas do Patr irnonío Municipal,
avaliado por Cr$ 300,00: 3) Uma

I
casa pequena, de madeira, edifi

I cada no terreno' descrito sob. n.

1, avaliada, por Cr$ 300,00. Quem

I
ditos bens quiser arrematar, com

pareça no dia, hora e local acima

I
mencionados. E, para que chegue
a noticia ao conhecimento de to

dos, mandou expedir o presente
que deverá ser afixado no lugar
do costume e reproduzido no jor
nal "O ESTADO", de Florianóp0-
liso Dado e passª90 nesta cidade
de Tijucas, aos dezoito dias do
mês de agosto do ano de mil no

vecentos e quarenta e oito. Eu,
(a) G�rcy dos Anjos, Escrivão, ()

dactilografei, conferi e subcrevi.
(a) BeIi'sário H:amos -da Costa, -

Juiz de Direito. Está conforme ()

original, ao qual me reporto e dou
fé. ,selos afinal.
Data supra,.
O Escrivão: Gercy dos Anjos

,

IIPITAL\A·R
pessoais,' conce-

Rua 24 de Maio 801 (Estreito) \

J' .Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405 \

Consultas das 10 ás 12 ç da. 14 A.
I! hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mario Wendba1lleo
Ulnica médica 'de adultos e criança.

Consultório - Trajano; 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor"s
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Uinica exclusivamente de criança. ,

Rua Saldanha Marinho, 10 1
Telefone M. 732

.

...

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGAHCIA_ 1 t

·1PROCURE A II
alfaiataria MelloI Rua Pelippe Schmidt 48

I

Dr. Newton D'Avila
Operações - Via. Urinãrias -

Doenças dos intestinos, réto, anu�. «

Hemorroidas. Tratamento da coltte
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
, Consulta: VHor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e ã t:lrde,
da. 16 hr.. em diante, Residência:

,

Vida! Ramos, n. 66 - Foue 1.667

Produtos Veterinarió�

10 e vidros de 100 comprimidos' de

nento de' Veterinária. ,

Pelo sistema de reemhôlse postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

rle�á diretamente a todos 0S 'pedidcrs de seus produtos, quando .não ea

contradosjra, localidade de residência do solicitante.
"-_._,._ _ _ , __ ._ _ _.;�-,

_ .. " .. ::--_
.._----'---_ ------

PRETO

1ftO 00 MARROM
� I HAVANA

Da I fabrica ao

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor
-

I "�A 0.,.,-,
J. melho... fdbl'tca.; A Caaa -.. CAPITAL- "hemo a atl§JQGli_o doa

. vl.lta ante. d••f.tuarem .ua. compra.:' MAT,RIZ em

'e MMMA

, \

F

I

Br._Llodolfo 4� 6:
Pereira

Advogado�Contabi1isla
Cível -- Gome�cíal

Constituições de 'sociedade.
e eerl7iços coreLltoe, em geral.

Org�nizaçÕi!5 eorrtaber•.
Regietro� e marca., d,ia.pondo,
no Rio, de corre.pondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43,
Doe 8 à. 12 n�ra••

Tel.fone 1494

... * •• . . .. ..... .. ...

Edilal

Escritó,rie recém' organizad(),
precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e no interiór,
com artigos de fácil venda, .e com
bea margem de lucro.

'

Informações á Praça ,15 de No
vembro 22, 2° andar, das' i ás 1Z

.......
"

.

Pracislas

Fabricante e 'cUlltribuidore!l dali afamada. cano

fecçõe.' -DISTINTA" • RIVET. POllllue um 4 ron.
d. sortlm$lnto d. oalHtmi:rt:u. "i.cada.,' brhl.
bdnl! • bfU'atclllt tilqodõ•• , marin... a"iamCH't'() ..
pOIl'Q alfQ�tt,t'*.' Que l'eceb*l dlf''''lament.. doe

Snr1l!l� COl'n.l'�i••t ..a do 'atl!l?lcl' ,,(I ••ntido d. Ih" fa."lI"Hl> 'lma

Flol'tall'l6poH.� - F'ILIJUS em Bl\t'U"Cl_nClu e Laiam.

,

1
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A INSTITUIÇÃO DO "DI1\, DO SOlDADO"? ALUSIVO ÀS NOBRES E GLORIOSAS TRADIÇÕES DO EXÉRCITO BRASItE[".
RO, PERMITE À NAÇÃO 'REMEMORAR OS GRANDES FEITOS DE NOSSA HONROSA HISTóRIA MILITAR, PERSONIFI_
CANDO NA RESSOA VARONIl. DE CAXIAS AS VIRTUDES GUERREIRAS QUE NUNCA FORAM DESMENTIDAS NOS CAM..

POS DE LUTA, NA DEFESA DA PA.TRIA, NO DESAGRAVO DA SUA'� DIGNIDADE E NA PROPUGNAÇÃO DOS SEUS
IDEAIS CRISTÃOS.' "O ESTADO" SAUDA) POIS� A BRAVURA DO SOLDADO NACIONAL, CUMPRLl\'IENTANDO O EXER ..

CITO BRASILEIRO� NA PESSOA DE SEU MAIS CATEGORIZADO REPRESENTANTE,_ NESTA CAPITAL, O SR. TENENTE .. ,

CORONEL VIEIRA DE ROSA� ILUSTRE COMANDANTE DA GUARNIÇÃO FEOERAL

INa Cdmorn
� Municipal O!ientaç�o.e tiduca-

Jubileu de Canoinhas.-Duas inâic�ções à Preieitura=-sAprooa- çao ProfiSSional
mo o aumento de vencimentos.-Exatorias municipais no Salvador, 24 (R. P.) - Está ins,-

Estreito, Saco âo« i.imõee e Trindade. talado aqui o Instituto de Orienta,
Presidiu os trabalhos da sessão agradeceu, em nome do funciona- ção e Educação Profissional, no"

de ante-ontem, a que comparece- lismo municipal, a aprovaçEí'o, do sentido de orientar e desenvolver a

rum 11 sts. vereadores, o sr. Batis- pr-ojeto que 111e veio melhorar a capacidade do trabalhador. Teve a

ta Pereira. si luação, propondo voto de congra- mais favorável reprecussão em

Aprovada a ala, sem emendas, tulações ao sr. Prefeito, ,depois do os nossos meios tal iniciativa para

roi cientificada a Casa não haver q ue roi a sessão encerrada. o bem do trabalhador.

matei-ia de expedienle á ser lida. ......-.".-- .....------."..".---.-----.--.".-----....---......--.".---.-........-.-••-.......................-..-.........................

"DIA D'O SOLI �A'De· ••
'

�omo se conta (I história das supostas CONGRATULAÇõES A CAMARA E .,
V PREFEITO DE CANOINHAS o dia de hoje é de festa nacional, pois assinala o "Dia do So ldado",'

cenas vandál·le8s' 0m 8a-o' José Com a palavra o SI', Osvaldo Ma-
J t "'f"

-
'

-

d d'
« , ti »

' "., us .as e mUI 'slgm ícatívas SlW as comemoraçoes cesse Ia, esco-

chado, do P. S. D., referIU-se a pas-] lhido por ser o do aniversário natalício de Luiz Alves de Lima e Silva,'
A pr-opósiLo de mais uma Ialsí- embriagado, começou a proferir pa 'I di I 950 a 'ver I ,

d sagern, naque e la, e o - ,lll ',- Marechal do Exército, Duque de Caxias e P�rono do Exército Brasileí-
dade \ veiculada pelo "Diário a lavras de baixo 'calão contra as au-

sá rio Ja elevação' de Cano inhas a; 1'6.
'farde" sõbre supostas cenas de torídades ; que não é verdade hou-

L
'

I ld d tecimenlo Ica egorra (e CI a e" acon
,

É o dia em que tôda a Nação, através os corações de seus filhos di-
,,'l'ole'ncia das autoridades de São 'vesse cenas de sangue, entre o ven- I t d ai e 1)0êsse re evan e na VI a soei -

'létos recorda os feitos zlcr'icsos do Passado admira a continuação-
Jose', 'o sr. Manoel Rosa, ativo e dedal' em q.uestão com os SI'S. Pe- I íti I S C L' Por isso'

_ , '" ,

I ica (e sanra a arma._ '

,', ' desses feitos nos d, ias do Presente e crê, com fé inabalável que, serão,
honl'ado Deleg'aDo de policia ela- dro Ferreira e João Neves de Sou- tu] e a Ca 7

requereu as cougra aço s -

reproduzidos nos dias do Futuro!

quele município, dirigiu ao "r
..
dr. z a, a população (e a vítima ou ví- Muni I o sr Prefeito

L b d'Eça
í

lu- í imas segundo diz o Diário) ser-iam
mara l' urnoipa e a. '! Já muito se tem escrito sôbre a existência dêsse geurreiro a quem

Otan da Gama o o ,-'
-

daquêle Município, o que será co- as refrégas mais árduas não tiraram o encanto da vida sentimental no"

l.re Secretário da Segurança Pú- testemunhas, exepto o Presidente municado por despacho telegráf'i- aconchego do lar,

plica, o seguinte ofício: da U. D. N. em São José, Mário
co, o que foi aprovada, unânime-! E quem se der ao trabalho nobilitante de um exame em sua vida

1
. de Pol ícia ele São Coelho Pires, que se achava atraz L"De egacIa rnen e. I familiar há-de assinalar a .perf'eita união entre o bravo nunca vencido-

J
'

23 de agosto de 1948 das Pa lmeiras do Jardim - o que é 1
h

.

Dose, ,lIV .' ,com a cornpan eira que eus lhe deu como espôsa, em cujas mãos es-,

S I Secr ......... ío : seu costume, segundo dizem, para DUAS PROPOSTAS l. PREFEI 't desti den lar ' .,.,... . L�, �
-

I
eve o estíno o grande solda-do e a quem o Brasil deve agradecer, pois"

Para conheefMento de V. Exci�. compra ele barulhos. No dia, se- TURA que a Duquesa de Caxias fez calar a voz de seu egoismo de espôsa, sa--

e do público em geral, e para que guinte, compareceu á Prefeilura O Outro orador, o sr. Gercino Sil- crificando muitas e muitas vezes a doçura e tranquilidade cio lar comi

ninguem possa fazer máu juizo sr. Antônio Cantalício Vidal e seu va, líder da maioria, apresentou à-' o propósito de que o Brasil não deixasse de ter a colaboração do Gene-"

da minha atuação como Deleg'ado empregado' da questão Hercílio consideração da Câmara: 1) - in- ral em todos os momentos em que a sorte do Império esteve exposta.
de Polícia

'

deste município, ve- Souza, que vieram pagar os Impos- ��i�ação. para que a Prefeitu.ra so-I A. 23 de M�rço de, 1874, perdeu o guerreiro a sua desvelada com---

nho, com a devida vania, expôr a tos e se desculparem com o Prefei- "CIte a abertura de um credito es- panheira (Perdi . o maior bem que neste mundo gozava - minha vir

V. Excia. o seguinte fá to relata-, to; tendo � sr. Cantalício,
-

f8ito pecial para auxiliar ,a ereção, nes-, tuosa companheira de 41 anos \" escrevia o Duque a um amigo conin-,

do pelo "Diár-io da Tarde".: "Em apresentar a Delegacia de Polícia, ta Capital, de um momento come- nicando o falecimento da espôsa") e dias após escrevia à dna. Maria

sua edição de 21 'do corrente, o Hercílio Souza, para o fim de ser moraLivo �o "bi-centenário da co- .Tosé de Sequeira, casada C0111 o Vereador .Joaquim José de Sequeira e

Diário da Tarde, órgão que se o mesmo repreendido pelos atos in- ionização açoriana, bem como a' assim dirigida:
('dita nessa Capital, publicou um pratícaveis do dia anterior e pe- edição de um trabalho do sr. Os- I

"Minha estimável Comadre e Amiga. Entre os papéis da minha ado

llJ'ligo intitulado "O imposto no dir desculpas, comparecendo o valdo Rodrigues Caral, que vem rada Anica, encontrei uma nota em que lhe tinha escrito, por sua letra"
111l1l1 icípio de São .Tosé é cobrado mesmo que foi por mim repreendi- sendo puhlicado na imprensa 10- que pretendia deixar, como sinal de lembrança, a sua prima e comadre

a páu". É lamentável, sr. SecreLá- do; tendo louvado o ato digno d-o cal, afim de ser distr íbuido às es- Maria José, os seus brincos de esmeraldas e brilhantes; Minha Coma--

,rio, que Q correspondenLe desse sr. Cantalício. Alegou Hercílio Sou- colas e às bibliotecas; 2) - pl'ojeto dre sabe que a vontade desse Anjo da bondade, tem fôrça de Decreto",
Jornal, em São José, fuja a verda- za que havia assim pr-ocedido por de lei reslabelecendo ,o nome de para mim, que tanto a ámava, 'e por. isso ahi vão os brincos, e lhe pesso I

de, procurando -desprestigiar as ,estar embrjagado; que segundo Rua dos Ilhéos à parte primiUva que os aceite como um presente da sua íntima amiga, que Deus le"oll�'
Auloridades locais. O fáto foi o se- disse seu patrão, Hercílio não é a da rua Visconde Ouro Preto; da para o céu, deixando-me só neste Mundo, para chorá-lít.Não os vou cntre

guinte: - Hercílio, Souza, vende- primeira vez que assim procede. O esquina da Praça 15 de Novembro �ar pessoalmente, como devia, por que sou um covarde, e nãó animo,

dor ambulante, da Comarca de Pa- que houve sr. Secr,eLário, foi muila alé se enconLrar com a rua More- para isso. Seu compadre que muito a estima, (a) Duque de Caxias". (Da

lhoça, foi pelo 'Fiscal da Prefeitu- condecendencia das auLoridades chal' Guilhel'me, conservando-s,e a tadal de '20 de Abril de 1874).

l'a tle São José, por mais de ,uma para com o vendedor ambulante cenominação aLuaI dêsLe ponLo em Que divina covardia a deste herói, ,depois de afrontar a morte pOI'

vez cientifimldo de que tinha que HercHio Souza. diante, devendo a Prefeitura pro-
tantas e tantas vezes, depois de haver enfrentado todos os' perigos no'

p�g:ar Impostos para comerciar nes- . Um rigoroso inquerilo, sr. Secre- videnci;r para que êsse ato entr'e em campo de luta, deste General que nunca foi vencido, que nunca hesitoll

te município; que no dia 18 do cor- tário, como diz o conceituado'Diá- vigôr em 12 de outubro do ano em no cumprimento do dever e que sempre colocou a honra da Pátria aci-

renle, o sr. Fiscal Paulo Marte, pe- ri,o da Tarde, provaria a veracida- curso, fazendo, então, a substilui- ma ,rle tudo e de todos r
'.

ga-o em flagrante vendeudo gêne- de dos fatos. Talvez para exemplo ção da primeira placa, I,' Quantos de nós, BrasileÍl:os de hoje, seriamos capazes desta covardia?'

'roes, 'obriga-o a pagar o referido do corresponden�e em São José, se-
Saibamos pois, neste dia, abençoar e bendizer os covardes que, co-'

Imposto, negando-se o mesmo a tal ria ótima medida. APROVADO O AUMENTO DE mo Caxias, foram grandes e são considerados como simpobos' de uma'

Pátria!
exigencia leg'al; que diante disso, Sirvo-me da oportunidade para VENCIMENTOS

"

A C
" Saibamos honrar a sua memória!

(J Fiscal leva 'o sr. Hercílio Souza, renovar a V. Excia. protestos de
. '

asa aprovou, em segmda, vá-I' ,

a presença do Prefeito Municipal, mais alta ,estimil e_ distinta consi: nas ,emendas ao projeto de lei n.

��:d��epà�������r:n����ç�mp�:�: del;:�ã�ianoel .Rosa _ Delegado de �!�i�:ll:�e�esit�:�s ���;����:l,e r;��� O-:---f-i-n-a-n-c-i-a-m--e-n-t-o--d-a--p-r-o-d-u-V-ã-o--e-r-va te ira'
na s\.la volta; que ao regressar o Polícia. justal1doí os vencimentos de seus O sr. deputado José Boabaid, Presi,dente da Assembléia Legislativa,
vendedo� Hercilio Souza, que tinha servidores. Na di�clü;são das diver- no exercicio do cargo de Gover,nador, recebeu do sr dr. Nerêu ,Rimos,

5as emendas, falaram os rs. Osvalc Vice-Presidente da República, o seguinte telegI'ama:
do, Machado, ViLar da Luz Fonles, I ;'RIO, 23 - Em resposta ao seu telegrama de 20 do corrente, tenlio'
Jan'o Callada e Osní Ortiga. - A ,0 prazer de comunicar que já estou tratando' do assunto de financia�-
Casa conc�r,dou oficiar-se ao sr. menta da produção ervateira. Cordiais saudações. (a) Nerêu Ramos".
Prefeito 'encarecendo-lhe a ne

cessidade urgente de ser criada, no
sun-distrito do Estreito, uma Exa
toria Municipal, solicitando o sr.

Manoel Donato da luz que essa

medida seja aplicada, também aos

do Saco dos Limões e Trindade,
sendo -aprovado.
Aprovado o aumento, o sr. P�e

sidente congratulou-se com a Câ
mara pelo falo qu,e, de um modo
geral, vem premiar o funcionalis
mo municipal, que é honesto, tra
balhador e zeloso do cumprimento
de seus deveres.
Após falar, sôbre o acontecimen

to, o sr. Osvaldo Machado, do P.
S_ D., autor da indicação que ori
ginou êsse projeto d€ lei, que rees
truturou os serviços administra ti
\'OS da Prefeitura, reajustando 011

acontecimenlos do seu funcionalis
mo.

Em seguida o sr. Armando Assis,

- --�-

Florlanõpolls, 25 cI-._ Agos,lo
----------._--------------------

de 1948

Novas mentiras dQ jornal udenista

André Nilo TadaS'co

auto,rização do seu Patrão para o .,..". _ -•••.".-._••---••••_••-.- .,...

pagamento do Imposto, negou-se.

�hordado pelo Fiscal, respondeu
grosseiramente, ameaçou-lhe com

um rêlho, e não satisf'eito, saca,

ainda de uma faca, a qual foi apre
endida pelo' soldado do destaca
mento local.

Disso a vóz publica ,em São Jo

sé, é testemunha. Haja vista que o

sr. Carlos Malagoli, elemento fervo

roso da U. D. N. em São José, foi
ao �:1I1contro do Fiscal Da Pr€fei

tura, para dizer-lhe 'que não fôsse
perto de Hercfcio Souza, porque o

m,esmo estava armado com uma

faca, aviso esse que o sr. Malagoli
fez ao Fiscal, no Jardim desta ci
dade; que Hercílio Souza, não foi
recolhido ao Xadrêz nem tão pouco
pasto em custodia, esp,erou sómen�-
1e o tempo em que o Fiscal pezava,
na casa comercral de Benjamfn
Cerlach, treze kilos de Linguiça,
?omo mercadoria apreendida, após
�sso, o. mesmo teve ordem de prosse�
;guir sua viagem, o que não fez,

&8 comemora�ões do
«Dia do Soldado»

\

•••No quartel do 14° B. C., realiza
se, hoje com toda solenidade, o com
promisso do juramento à Bandeira,
pelos Co�scritos incorporados no
corrente ano.

Como coroament0 de programa
em bomenàge mao "Dia do Solda
do" ás 8 horas haverá o hasteamen
to da Bandeira, ás 8,30 uma sessão
da Associação Cfvico Militar "Mare
chal Guilherme" na qual será pro
clamadà a nova Diretoria; e, às 9,30
o juramento ii Bmldeira. I

Após, o Comando .da Guarnfção
Militar e do 14° B. C., recepcionará
ás autorid,ades civis, militares e im
prensa local, no Salão de Honra da'
quela. nossa Unidade.
Até ás 12 horas de hoje o Quartel

estará aberto à visitação pública, e

todos são convidados pará assisti
rem às solenidades programadas.

Antes de sua viagem ao Rio, o sr. Cardoso da Veiga,
deputado do P. R. P., era um representante moderado. De
volta, S. S. veio de impetos fincados contra a orientação'
do próprio partido

-

a que pertence. Temos para conosco, que
o conspicuo populista haja frequentado as o'alerias do Pa
lácio Tirandentes, de onde apreciou e invejou : atuação do Bar- -

reto Pinto a ponto ,de retornar armado dos propósitos de im;
tá-lo e susperar-Ihe as famosas exibições.

O erostratismo de S.S. é sintoma evi.dente e revela-se em

fase aguda. ValsanDO na tribuna, S.S. abre a boca, fecha a, me

mória e fala, fala, fala ... Se o aparteiam, responde que não'
conhece nem mesmo o assunto de que cuida. Não conhece a'

'organizaçã'o da Cespe; não conhece. Eça ,de Queiroz; não ho-
conhece 'nem mesmo o assunto de que cuida. Não conhece o

Regimento; não conhece' a organização ,da Cespe; não conhece
Eça de Queiroz; não conhece a orientação de seu partido; não
conhece o senador Vilas Boas ...
Emulo do de Colegno, o seu desmemoríamento é tamanho e

tão alarmante que; amanhã S.S. será capaz de afirmar que não
conhece sequer... a história da sua eleição ...

GJJILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


